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Sak til LM 2019 fra fylkesstyret i Nordland  

Forslag om endring i vedtektene § 13 nr.3 (Uravstemning) 

Hensikt: 
Å stimulere til større engasjement fra NSFs medlemmer ved at når uravstemning er hovedregelen, vil 
det gi et element av direkte demokrati.  
Bakgrunn for saken: 
I dag kreves det at 67 % deltar i en uravstemning. Forslagsstiller ønsker at minst 50 % deltagelse skal 
være regelen. 67 % deltagelse må betraktes som urealistisk basert på den erfaringen vi har med 
uravstemning i NSF, derfor  bør prosentsatsen senkes.  
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
NSFs vedtekter § 13, nr.3 gir i dag Forbundsstyret anledning, men ikke plikt til å sende et oppgjør ut 
på uravstemning. Det er opp til det sittende Forbundsstyre å avgjøre om det skal iverksettes 
uravstemming. Dette er gjort ved noen få anledninger der Forbundsstyret har funnet grunnlag for det. 
Vi mener kostnaden ved en uravstemming både økonomisk og personellmessig, samt graden av 
deltakelse, bør veies opp mot økende engasjement hos medlemmene.  
Muligheten til innflytelse og demokrati er viktig i fagorganisasjonssammenheng. Med få 
uravstemninger i vår organisasjon, er det naturlig at deltakelsen er lav, men vi tror at ved en endring 
av vedtektene vil deltakelsen øke. Innenfor Statens tariffområde, har det vært tradisjon å sende  
hovedtariffrevisjonen til uravstemming jf. Hovedavtalen i Staten § 46. I staten, hvor 
hovedsammenslutningene har vært part, dvs. UNIO for NSFs vedkommende, har man lange 
tradisjoner knyttet til uravstemning. For enkelte forbund har dette vært grunnpilaren i deres 
organisasjonsmessige behandling av tariffoppgjør. I følge opplysninger fra UNIO har deltakelsen ved 
uravstemninger vært på rundt 50 % i snitt de siste tre årene. Det er derfor viktig å senke terskelen fra 
67 % til 50 % for å stimulere til økt medlemsdemokrati og innflytelse. Tariffkonferansene bør også i 
enda større grad tas på alvor i denne sammenheng.   
 
 
Forslag til vedtak: 
«Før forbundsstyret godkjenner resultatet av forhandlingene, skal resultatet som hovedregel sendes til 
uravstemning. Har flertallet med minst 50 % av medlemmene i gjeldende tariffområde stemt for 
resultatet, er det vedtatt. Har flertallet stemt imot, er det forkastet. Resultatet er bindende hvis minst 50 
% av medlemmene har deltatt i uravstemmingen.» 
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Med vennlig hilsen 

Fylkesstyret i Nordland 
 

 
 


